
 اهللا دون من له يجد وال به يجز سوءا يعمل من الكتاب أهل أماني وال بأمانيكم (( ليستتمة فوائد اآلية: 

وعيد ؛ ولكن اهللا  (( من يعمل سوءا يجز به ))من فوائدها: جواز إخالف الوعيد ؛ ألن  نصيرا )) وال وليا

تعاىل قال يف كتابه: (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء )) وهذا يدل على أن من عمل 

 (( من يعمل سوءا يجز به ))فإذا قال قائل: كيف جنيب عن هذه اآلية  . سوءا قد يغفر اهللا له ما عدى الشرك

وهي من باب الوعيد والعفو عن الوعيد من باب الكرم وهي مدح وليس وهي خرب ؟ قلنا: هذه يراد ا التهديد 

  ذما ؛ وهلذا امتدح الشاعر نفسه بقوله: 

  ته    لمخلف ميعادي ومنجز موعدي وإني وإن أوعدته أو وعد                       

والباء هنا للعوض أو  (( يجزى به ))ومن فوائدها: أن اإلنسان ال جيازى بأكثر مما عمل من السوء ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: كمال قوة اهللا وسلطانه ؛  البدل خبالف من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما يف آيات أخرى .

 ومثل هذه اآلية قد تكررت يف القرآن كثريا مثل قوله تعاىل: (( وال يجد له من دون اهللا وليا وال نصيرا ))لقوله: 

(( إن اهللا أعد للكافرين سعيرا ومثل قوله تعاىل: ثم ال تنصرون )) (( وما لكم من دون اهللا من أولياء 

وهذا كثري بأن اهللا سبحانه وتعاىل كامل القوة وكامل السلطان  خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال نصيرا ))

ء ؛ وقد أخرب أن املصائب يف الدنيا كفارات ؛ ألا نوع من اجلزاومن فوائدها:  فال أحد مينعه وال أحد يدفعه .

النيب صلى اهللا عليه آله وسلم أنه ما من غم وال هم وال حزن يصيب العبد إال كفر به عنه حىت الشوكة إذا 

 مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل (( ومنتفسري اآلية:  أصابت فإن اهللا تعاىل يكفر به عنه  .

(( يعمل هذه شرطية وفعل الشرط قوله:  (( ومن يعمل ))قوله:  . نقيرا )) يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك

 (( من يعمل ))وقرنت بالفاء ألا مجلة امسية ؛ وقوله: (( فأولئك يدخلون الجنة )) وجواب الشرط قوله:  ))

 (( من الصالحات ))وقوله:  (( من ذكر أو أنثى ))قلنا هي شرطية والشرط يفيد وأكد هذا العموم بقوله: 

" من " زائدة ، وقال إن التقدير: ومن يعمل الصاحلات ؛ وهذا القول ليس بصحيح ؛ ألن " من  ادعى بعض أن

       :" ال تزاد إال يف نفي أو شبهه كما قال ابن مالك رمحه اهللا 

  نكرة كما لباغ من مفر   هه فجر   وزيد في نفي وشب                    

فمن هنا  (( ومن يعمل ))وألن وجودها أكمل من عدمها ؛ ألن " من " لبيان جنس العمل املبهم يف قوله: 

أي من األعمال الصاحلات ؛ وأنتم جتدون هذا األسلوب كثريا يف القرآن أن  (( من الصالحات ))بيانية ؛ وقوله: 

ذف املوصوف كثري وذلك ألن الصفة حيذف املوصوف وتبقى الصفة ، وعكسه قليل يعين حذف الصفة قليل وح

أي من األعمال الصاحلات ؛ فما هي الصاحلات  (( من الصالحات ))تدل على املوصوف وال عكس ؛ يقول: 



شرطني: الشرط األول اإلخالص ، والثاين املتابعة بشريعة اهللا سواء كان بشريعة حممد صلى  ما مجع؟ الصاحلات 

(( من ذكر أو أنثى األمة أو من شريعته باقية من الرسل السابقني ؛ وقوله:  هذهاهللا عليه وآله وسلم إن كان من 

وهذا من باب  (( ومن يعمل من الصالحات )) (( من ذكر أو أنثى ))" من " هذه بيان ملن يف قوله:  ))

 من ))(( وهو مؤ التفصيل بعد اإلمجال وإال فمن املعلوم أن " من " للعموم الشامل للذكر واألنثى ؛ وقوله: 

إذ أن العمل الصاحل ال يعين واحلال أنه مؤمن ، وهذا شرط البد منه  (( يعمل ))اجلملة حالية حال من فاعل 

ويف (( فأولئك يدخلون الجنة )) ينفع مع عدم اإلميان ، وكلما ازداد اإلنسان إميانا ازداد قوة يف العمل الصاحل ؛ 

(( مفعول به ، وعلى القراءة الثانية  (( الجنة ))املصحف تكون  فعلى القراءة اليت معنا يف (( يدخلون ))قراءة 

(( فأولئك  ونائب الفاعل يف حمل مفعول األول ؛ وقوله: (( يدخلون ))تكون مفعوال ثانيا لـ يدخلون الجنة ))

نعم اجلواب:  ؟هل يقال إن هذا إظهار يف موضع اإلضمار ؟ وأنه لو قيل: فإنه يدخلون اجلنة يدخلون الجنة )) 

فإن قال قائل: ما هي النكتة يف هذا  من باب األمساء الظاهرة أو املضمرة ؟ الظاهرة .؛ ألن اسم اإلشارة 

 (( يدخلون الجنة ))وقوله:  (( فأولئك ))اإلظهار ؟ قلنا: بيان علو مرتبتهم حيث أشار إليهم بإشارة بعيد 

فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه املتقني و 

قوله يدخلون وال يظلمون (( وال يظلمون نقيرا )) بشر أسأل اهللا ـ أن جيعلين وإياكم من أهلها ، آمني ـ ؛ وقوله: 

، يعين معناه أن كل إنسان يكون يف مكانه الذي يستحقه بدون نقص ، والنقري هو النقرة اليت تكون يف ظهر 

ة ؛ ويف النواة ثالثة أشياء كلها مضرب للمثل يف القلة: الفتيل ، والنقري ، والقطمري ؛ أما الفتيل فهو احلبل النوا

الذي يف جمرى النواة من بطنها ؛ وأما النقري فهي النقرة اليت يف ظهرها ؛ وأما القطمري فهو الغشاء الذي يكون 

لئال يظن الظان  (( يدخلون الجنة وال يظلمون نقيرا )) تعاىل: عليها ؛ وكلها يراد ا ضرب املثل ؛ وإمنا قال اهللا

أن اإلنسان إذا كان يف منزلة فرمبا ينزل من منزلته بسبب من األسباب ، وليس األمر كذلك ، ونضرب هلذا مثال 

عملهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من  (( والذين آمنوا: قال تعاىل أن اهللاوهو 

الذرية هنا املراد من يتبعون آبائهم وهم الصغار ، هؤالء يتبعون آبائهم إذا كانت منزلة االبن أدىن  )) من شيء

مرتبة من منزلة األب فإن االبن يرقى إىل منزلة األب وال ينزل األب يف مقابلة ترقية االبن يعين ما يقال مثال إذا  

جات ويصعد االبن عشر درجات ، ال ؛ بل يرفع االبن عشرين كانت مسافة عشرين درجة ينزل األب عشر در 

 . (( وال يظلمون نقيرا ))درجة ويلتحق األب بدون نقص على األب ، فهذا ـ واهللا أعلم ـ هو الفائدة يف قوله: 

 يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل ومن ((فوائد اآلية: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن الكرمي كما وصفه اهللا عزوجل مثاين ، مثاين أي تثىن فيه األمور  .نقيرا )) 



، فإذا ذكر املؤمن ذكر الكافر وإذا جزاء الكافر ذكر جزاء املؤمن وهكذا ؛ وتأمل هذا جتده أكثر ما يكون يف 

بني اخلوف والرجاء ؛ ألنه إذا ذكر ما أعد اهللا ؛ واحلكمة من ذلك أن يكون اإلنسان سائرا إىل اهللا  القرآن

للمتقني غلب الرجاء وإذا ذكر ما أعد اهللا للكافرين غلب خوفه ، واألوىل أن يكون خوفه ورجائه واحدا ؛ وقد 

اختلف العلماء رمحهم اهللا هل هذا يف كل حال أن يكون خوف اإلنسان ورجائه واحدا يف كل حال ؟ أو يف 

هو يف كل عمل أو يف بعض األعمال ؟ فمن العلماء من يقول: إذا كان اإلنسان مريضا بعض األحوال ؟ وهل 

فاألوىل أن يغلب جانب الرجاء حىت يقدم على ربه وهو حيسن الظن به ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

يغب جانب اخلوف حىت ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه ؛ ومن العلماء من يقول: إذا هم بالسيئة فل

يرتدع ، وإذا عمل عمل الصاحل فليغلب جانب الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه ؛ وعلى كل حال 

العلماء اختلفوا يف هذا فنقول: كل إنسان ونفسه ، إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليها اخلوف حىت وصلت إىل 

ر الدنيا فحينئذ فقوم نفسك وعدل نفسك ، وإن رأيت أنك اليأس من رمحة اهللا سواء يف أمور الدين أو من أمو 

تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضا ؛ ألن بعض العصاة إذا قلت: اتق اهللا يا أخي ، ارتدع عن املعصية ؟ 

يقول لك: اهللا غفور رحيم ، فيغلب أيش ؟ جانب الرجاء ، وهذا خطأ ؛  ومن الناس من يكون بالعكس لو 

ومن فوائدها أنه ال فرق بني  ملعاصي أئس وقنط  من رمحة اهللا فغلب جانب اخلوف .يفعل أدىن شيء من ا

(( مث ذكر اجلزاء فقال:  (( من ذكر أو أنثى ))الرجال والنساء فيما يستحقون من اجلزاء ؛ وجه الداللة قوله: 

( ما رأيت آله وسلم: لكن من حيث العمل بينهما فرق ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه و فأولئك يدخلون الجنة )) 

مث فسر نقصان دينها بأا إذا حاضت مل  من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الهازم من إحداكن )

ومن فوائدها: أنه البد لقبول العمل من أن يكون صاحلا ؛  تصل ومل تصم ؛ أما اجلزاء على العمل فهما سواء .

لفوات الشرط وهو اإلخالص ؛ شرك مل يقبل ؛ ملاذا ؟ فإن كان فيه  (( ومن يعمل من الصالحات ))لقوله: 

( أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري وهلذا قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 

لكن ليس على شريعة الرسول فإنه ال يقبل منه ألنه على ؛ ومن عمل عمال مبتدعا بإخالص تام  تركته وشركه )

ومن  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ) .د قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: غري اإلتباع وق

وأما من  (( وهو مؤمن ))فوائدها: أنه البد أن يكون العمل الصاحل مبنيا على إميان ، إميان الشك معه ؛ لقوله: 

عمل الصاحلات ظاهرا لكن قلبه غري مؤمن ـ أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك ـ فإنه لن ينفعه عمل الصاحل ، لن ينفعه 

، كرجل خملص يريد رضى اهللا عزوجل ويتبع الرسول لكنه متشكك ، مع إخالصه متشكك فإنه ال يقبل منه ؛ 

الصا صرحيا فإن الشيطان يسلط عليه يسلط عليه حىت لكن هنا مسألة جيب التفطن هلا وهو أن القلب إذا كان خ



فإن الشيطان يزيد يف ضربه بسهامه يوقعه إما يف الشرك وإما يف الشك ، وكلما كان اإلنسان أصلح إميانا 

وتشكيكاته وغري ذلك ، فلتكن على حذر وأعرض عن هذا وانته عنه واستعذ باهللا منه فإنه ال يضرك ؛ وهلذا كثريا 

 ( استعذ باهللا ثم انته )يشتكي هذه احلال ، فنقول له كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ما نسمع من 

ال ميكن أ، خيلصك من الشيطان إال اهللا عزوجل ، فاستعذ باهللا وانته  استعذ باهللا هذا جلوء إىل اهللا فيما ال ميكنه

أنت ذاهب اآلن تصلي لو سألك سائل: ملاذا  هذا فيما ميكنك فعله ، انته مبعىن أعرض عن هذا ال تفكر فيه ،

ذهبت تصلي ؟ لقلت: إميانا باهللا وابتغاء لفضله وال عندي يف هذا شك ؛ إذا ما يورده الشيطان على قلبك ال 

تلتفت إليه ، بكل سهولة تعرف كيف تتخلص بأنك ما جئت إىل املسجد وال توضأت وال تركت الطعام 

نت مؤمن باهللا عزوجل ومؤمن بثوابه وخائف من عقابه ؛ مبثل هذه األمور والشراب والنكاح يف صومك إال وأ

ميكن أن يستعني اإلنسان على طرد هذه الوساوس وإال فإن اإلنسان إذا اسرتسل معها رمبا لكه ؛ لكن احلمد 

مث أنتهي   يم )( أعوذ باهللا من الشيطان الرجهللا أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أعطانا هذا الدواء الناجح 

وأنظر إىل العمل الذي أنا فيه ، أقبل على عملي إن كان عبادة فعبادة وإن كان أمرا دنيويا فأمرا دنيويا ؛ املهم أن 

أتغافل عن هذا الشيء وأن ال أسرتسل معه ألنك إن اسرتسلت معه هلكت مع أنه وسواس ال حقيقة له ؛ ومن 

ك على اإلميان وال يكن يف قلبك شيء من الشك ألنه بكل فوطن نفس (( وهو مؤمن ))مث جاءت اآلية: 

ومن فوائدها:  بساطة تقول للنفس أنا ملاذا توضأت ؟ ملاذا صليت ؟ ملاذا صمت ؟ ملاذا الصدقة ؟ وما أشبهها .

 (( فأولئك يدخلون الجنة ))علو منزلة من اتصف ذه الصفة وهو العمل الصاحل مع اإلميان ؛ يؤخذ من قوله: 

فوائدها: أنه جيوز لنا أن نشهد لكل من عمل صاحلا وهو مؤمن أنه يف اجلنة ؛ ألن هذا خرب من اهللا واهللا  ومن .

فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه ؟ فاجلواب: ال ؛ ألن هناك فرقا بني العموم  تعاىل ال خيلف .

له الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم طالق والتقييد ؛ فال نشهد أحدا بعينه إال من شهد اإلواخلصوص وبني 

فمثال أزواج الرسول عليه الصالة والسالم هل  ،فإننا نؤمن ذا نقول فالن يف اجلنة  ؛ بذلك أو شهد له اهللا

نشهد أن يف اجلنة ؟ نعم ؛ ألن زوجاته يف اآلخرة فيكن معه فنشهد هلن باجلنة ؛ وكذلك العشرة ، ثابت بن 

عبد اهللا بن سالم ، وغريهم ، كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه وأما مل  قيس بن مشاس ، بالل ،

؛ كذلك الكفر نفس الشيء ، نقول من ذبح لغري اهللا فهو كافر يشهد له بعينه فإننا نشهد له على سبيل العموم 

أو عن تأويل أو  لكل إنسان ذبح لغري اهللا بأنه مشرك ؟ ال ؛ ألنه قد يكون عن جهل مشرك ؛ لكن هل تشهد

ما أشبه ذلك ؛ ففرق بني التعيني والتعميم وبني اإلطالق والتقييد ؛ وهذه املسألة قل من يفطن هلا ، يأخذ 

العمومات مث يطبقها على كل فرد ، وهذا غري صحيح ، ميكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا 



( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا وآله وسلم:  ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه ميكن أنه من أهل النار

وكذلك بالعكس رمبا هذا الرجل يعمل ما يقتضي أن يكون كافرا لكنه يدري وهو  للناس وهو من أهل النار )

ينتسب لإلسالم ويقول إنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم وحيج ؛ لكن عنده خصلة شرك ال يعلمه ، هذا ال نقول 

لكم  إنه من أهل النار بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار لكن هذا الرجل بعينه ال الحتمال ما ذكرت

ومن الذي ميكن أن يظلم ؟ اهللا  (( وال يظلمون نقيرا ))نفي الظلم ؛ لقوله: ومن فوائدها:  اجلهل أو التأويل .

الظلم منفي عن  (( وال يظلمون ))عزوجل ، ميكن أن يظلم قدرا لكن شرعا وحكمة ال ميكن ، فيكون قوله: 

يء مستحيل أو نفي لشيء ممكن ؟ الثاين ، إذ لو  من ؟ عن اهللا الذي بيده اجلزاء ؛ هذا النفي هل هو نفي لش

كان لشيء مستحيل مل يكن كماال ؛ ألن انتفاء املستحيل ليس بكمال هو منتفي ؛ لكن شيء ممكن إال أنه 

لكمال عدل اهللا غري ممكن ؛ وعلى هذا فهو ممكن قدرا لو شاء اهللا لعذب من ال يستحق التعذيب لكن حسب 

  ممكن . حكمة اهللا ورمحته يكون غري

 ملة واتبع محسن وهو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن (( ومنقراءة اآلية ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

محيطا  شيء بكل اهللا وكان األرض في وما السماوات في ما وهللا خليال إبراهيم اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم

 ال الالتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في ويستفتونك

 وما بالقسط لليتامى تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن

  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا

 اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم ملة واتبع محسن وهو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن (( ومنتفسري اآلية: 

(( ومن أحسن ديننا ممن أسلم وجهه هللا وهو محسن واتبع ملة قال اهللا تبارك وتعاىل:  . خليال )) إبراهيم

" من " هنا اسم استفهام واملراد به النفي ، وقد قلنا عدة مرات أن  ابراهيم حنيفا واتخذ اهللا ابراهيم خليال ))

لو أتى بصيغة النفي الصريح ؛ وذلك أنه إذا أتى بصيغة استفهام النفي إذا جاء بصيغة االستفهام كان أبلغ مما 

بأظلم ممن افرتى على اهللا كذبا ،  ائتينبأحسن من كذا ،  ائتينصار مشربا معىن التحدي أي كأن املتكلم يقول: 

هنا منصوبة على التمييز ألنه وقعت بعد اسم التفضيل ؛ فإذا قال قائل: هي  (( دينا ))؛ وقوله:  وما أشبه ذلك

مبهمة ال ندري إىل شيء تضاف فإذا جاءت  (( أحسن ))ألن  (( أحسن ))متييز ألي شيء ؟ قلنا لكمة 

ق مبعىن اجلزاء بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة هلا مبينة هلا ؛ والدين هنا مبعىن العمل ، وإمنا قلنا ذلك ألن الدين يطل

(( لكم دينكم ومبعىن العمل كما يف هذه اآلية وكما يف قوله تعاىل:  (( مالك يوم الدين ))مثل قول اهللا تعاىل: 

أي عمال ، فالعمل الذي  (( دينا ))؛ إذا  (( اليوم أكملت لكم دينكم ))وكما يف قوله تعاىل:  ولي دين ))



اإلسالم مبعىن اإلخالص أي  ممن أسلم وجهه هللا )) (( أسلم ))(( يبتغي عامله بذلك مقابلة يسمى دينا ؛ 

مجلة حالية من " من " يف  (( وهو محسن ))فوض أمره إىل اهللا عزوجل ، وهذا يعين اإلخالص يف القصد ، 

املوافقة للشريعة ؛ فيكون يف اآلية دليل على شرطي العبادة ومها: واإلحسان هنا  (( ممن أسلم ))قوله: 

ألن  (( وهو محسن ))واملتابعة يف قوله:  (( ممن أسلم وجهه هللا ))واملتابعة ؛ فاإلخالص يف قوله:  اإلخالص ،

هذه اجلملة معطوفة على ما سبق للتوكيد  (( واتبع ملة ابراهيم حنيفا ))إحسان العمل هو موافقة الشريعة ؛ 

بالشريعة فتكون هذه اجلملة كأا مؤكدة ملا  املعنوي ؛ ألن ملة ابراهيم عليه الصالة والسالم هي اإلخالص والقيام

هو أب األنبياء ألن األنبياء من بعده كانوا من ذريته ؛ وفيها قراءتان:  (( ابراهيم ))سبق ومتضمنة له ؛ وقوله: 

 )(( حنيفا )أي إبدال الياء ألفا ، وإذا أبدلت الياء ألفا لزم فتح اهلاء ؛ وقوله:  (( ابراهام ))و  (( ابراهيم ))

أفهمتم ؟ وأيهما أرجح ؟ األرجح  (( ابراهيم ))وأن يكون حال من  (( اتبع ))حيتمل أن يكون حاال من فاعل 

ومن املعلوم أنه إذا   (( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ))الثاين لقوله تعاىل: 

الواو هنا  (( واتخذ اهللا ابراهيم خليال ))ون حنفاء ؛ كان ابراهيم حنيفا وأمرنا باتباع ملته فإننا سوف نك

استئنافية وليست عاطفة ، فكأنه عزوجل استأنف ليبني مرتبة ابراهيم الذي أمرنا بإتباعه بأن اهللا اختذه خليال ، 

واخلليل هو ذو احملبة اخلالصة ومسي بذلك ألن احملبة مشلت مجيع جسده حىت ختللت عروقه ويف ذلك يقول 

  ر:الشاع

   قد تخللت مسلك الروح مني    وبذا سمي الخليل خليال             

 إبراهيم اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم ملة واتبع محسن وهو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن (( ومنفوائد اآلية: 

ومن فوائدها:  . (( ممن أسلم وجهه هللا ))يف هذه اآلية من الفوائد: احلث على اإلخالص ؛ لقوله:  . خليال ))

ومن فوائدها: أنه ال أحد أحسن دينا ممن هذا وصفه ؛ وعلى  . (( وهو محسن ))احلث على املتابعة ؛ لقوله: 

هذا فلو قال النصارى إم أحسن دينا من املسلمني ماذا نقول ؟ نقول هذا كذب ألنه فقد منهم اإلخالص 

يث وهم أيضا مل يتبعوا شريعة اهللا حيث كفروا مبحمد صلى واملتابعة مجيعا ، فالنصارى معلوم أم يقولون بالتثل

براهيم عليه الصالة والسالم ، حيث أمرنا بإتباعه وهذا يعين أنه إمام ائدها: فضيلة إومن فو  اهللا عليه وآله وسلم .

، وهذه منقبة  ومن فوائدها: أن اهللا اختذ ابراهيم خليال ؛ وهلذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب " إمام احلنفاء " .

له عظيمة عند اهللا اختذه خليال ؛ وهل اختذ غريه ؟ نعم وهو الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لقول النيب صلى 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن اخللة  . ( إن اهللا اتخذني خليال كما اتخذ ابراهيم خليال )اهللا عليه وآله وسلم: 

يم ا وحممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ولو كانت مبعناها أو يف مرتبتها أعلى رتبة من احملبة ؛ الختصاص ابراه



لكانت ثابتة جلميع من يستحق احملبة ؛ ومن املعلوم أنه ال يصح أن تقول: إن اهللا اختذ املؤمنني أخالء ؛ ألن اخللة 

رسول عليه الصالة خاصة ؛ ومن مث نعلم خطأ من يقول " ابراهيم اخلليل وحممد احلبيب " ألن هذا تنقص لل

ومن فوائدها:  والسالم حيث أنزل مرتبته من اخللة إىل احملبة اليت يشرتك فيها حىت املؤمن املتقي املقصد الصابر .

واالختاذ حادث بعد وجود سببه ، وهذه ما  (( واتخذ اهللا ابراهيم خليال ))إثبات أفعال اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

دث باهللا عزوجل أي بأنه يفعل ما يريد مىت شاء خالفا ملن قالوا إنه ال تقوم به يعرب عنها أهل العلم بقيام احلوا

األفعال االختيارية وأنه ال يتجدد له فعله ال كالم وال خلق وال غريه ؛ والشك أن هذا قول باطل ومضمونه نقص 

وكان اهللا بكل السموات واألرض  ا في(( وهللا متفسري اآلية:  اهللا عزوجل حيث ال يفعل ما يشاء مىت شاء .

اجلملة هذه خربية مكونة من مبتداء واخلرب قدم فيها اخلرب لفائدة  (( هللا ما في السموات )) . ))شيء محيطا 

(( قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون ال يشتقه أحد يف ذلك  (( وهللا ما في السموات ))احلصر 

األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وال تنفع الشفاعة مثقال ذرة في السموات وال في 

ومل يقل: من  (( ما في السموات ))فلله ما يف السموات وما يف األرض ؛ وهنا قال:  عنده إال لمن أذن له ))

وي العقول ، يف السموات ؛ قال بعضهم تغليبا لغري العقالء ألن " من " يف اللغة العربية يؤتى ا للعقالء أي لذ

و" ما " لغري العقالء وغري العقالء من املخلوقات أكثر من العقالء ؛ وحيتمل أنه أتى مبا ليعم ذلك األشخاص 

واألوصاف ؛ ألن تعيني من للعقالء وما لغري العقالء إمنا هو يف األعيان ؛ لكن ما " لألعيان و األوصاف ، أال 

النساء من ذوي  نحيث قال ما ، ومعلوم أ ب لكم من النساء ))(( فانكحوا ما طاترى إىل قول اهللا تعاىل: 

لعينها إمنا تنكح ملا قام ا من أوصاف واألوصاف معاين وليست  العقول ؛ لكن ملا كانت املنكوحة ال تنكح

(( ما في وهذا القول أرجح من القول األول أعىن أن  (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ))عقال ، قال: 

يف  (( ما في السموات وما في األرض ))إمنا أتى مبا دون من ليعم األشخاص واألوصاف ،  )) السموات

الظاهر واهللا أعلم أن هذا من باب تنوع السياق  (( ما في السموات واألرض ))بعض اآليات يقول: 

السموات واألرض (( ما في واألساليب ؛ ألن املعىن ال خيتلف إذ أن املعطوف له حكم املعطوف عليه إذا قال: 

والتنوع يف السياق جاء يف القرآن كثريا كما يظهر  (( ما في السموات وما في األرض ))فهو كما لو قال:  ))

(( وكان اهللا بكل شيء لإلنسان عندما يتلوا القصص اليت وردت يف القرآن لعدة رسل جيد اختالف التعبري كثرية 

منزوعة الداللة على الزمان ؛ ألا لو بقيت دالة على الزمان  كان اهللا حميطا بكل شيء ؛ كان هنا  محيطا ))

لكانت إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء إحاطة سابقة ماضية مع أنه مل يزل وال يزال حميطا بكل شيء ؛ ولكنها تأيت 

ملعىن ليس ا (( وكان اهللا غفورا رحيما ))هنا يف مثل هذا السياق لبيان ثبوت احلكم ، فيكون هذا كقوله تعاىل: 



ليس العلم واحلكم يتجدد له وليس ماض فقد بل  (( وكان اهللا عليما حكيما ))أن اهللا جتدد له املغفرة والرمحة 

كل شيء ، حميطا به علما وقدرة   أي إحاطة ؟ (( بكل شيء محيطا ))هذا لتوكيد اتصافه ذا الوصف ؛ وقوله: 

 في وما السماوات في ما (( وهللافوائد اآلية:  وجل . ومسعا وبصرا وتدبريا وغري ذلك من معاين ربوبيته عز

يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: عموم ملك اهللا ؛ تؤخذ من أين ؟  . محيطا )) شيء بكل اهللا وكان األرض

وات واألرض اومن فوائدها: اختصاص امللك ما يف السم من ما املوصولة ألن مجيع أمساء املوصول تفيد العموم .

ومن فوائدها: أن السماوات  ؛ ألن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر . جل ؛ يؤخذ من تقدمي اخلربباهللا عزو 

اليت هي مجع ؛ فما هذا العدد ؟ هذا بني يف القرآن والسنة ،  (( السموات ))ذوات عدد ؛ يستفاد من ؟ من 

وكذلك  قكم سبعا شدادا ))(( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم )) (( وبنينا فو قال تعاىل: 

ومل يقل:  (( وما في األرض ))أن األرض واحدة ؛ لقوله: ومن فوائدها:  جاءت السنة وأمجع الناس على ذلك .

وما يف األراضني ؛ فتكون األرض واحدة ؛ أعرفتم ؟ نعم هذا ظاهر اللفظ لكن هذا الظاهر قد بني يف مواضع أن 

ة أي جنس األرض ، وجاءت السنة صرحية بأن األراضني سبع وجاء القرآن املراد باإلفراد هنا اجلنس ال الوحد

( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه يوم القيمة من سبع أراضين ظاهرا بأن األراضني سبع ؛ ففي السنة : 

يف فاملماثلة هنا حيتمل أن تكون (( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن ))  ويف القرآن بظاهره: )

الصفة وحيتمل أن تكون يف العدد ؛ واألول ممتنع لظهور الفرق بني السموات واألرض فيبقى االحتمال الثاين وهو 

          . (( وكان اهللا بكل شيء محيطا ))ومن فوائدها: إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء ؛ لقوله:  املماثلة يف العدد .

: أنك إذا علمت إحاطة اهللا بكل شيء خفت منه وخشيته يرتتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة وهي

 وراقبته ؛ ألنه مهما كنت يف أي مكان فاهللا حميط بك ؛ فإذا آمنت ذا خفت رب العاملني احمليط بكل شيء .

 اآلية تفسري هل ينبين على ذلك خوف اهللا يف القلب ؟ نعم ؛ ألنه حميط فيما يف قلبك هو حميط به عزوجل .

 النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في ويستفتونك ((: الكرمية

 لليتامى تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي

يسألونك اإلفتاء ، واإلفتاء هو  (( يستفتونك )) . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط

اإلخبار عن حكم شرعي ، هذا اإلفتاء ؛ وهو تبيني للحكم وليس إلزاما به ، وذا يفرق بني القضاء وبني إفتاء ، 

القضاء تبيني احلكم الشرعي واإللزام به ؛ ألن القاضي يقول للخصمني: احلق معك يا فالن ، وهذا تبيني للحق ؛ 

يش ؟ هذا اإللزام ؛ املفيت ال يستطيع أن يلزم حىت لو أفىت ؛ لكن هل جيب أن يلتزم مبا قضه خلصمك ، هذا أفا

   يفيت به ؟ فيه تفصيل ، قال العلماء رمحهم اهللا إذا سأل املستفيت عاملا مطمئنا لقوله


